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БАХМУТСЬКА РАЙОННА РАДА 

РІШЕННЯ

від « г.9
м. Бахмут

г г » с у . ш ї  №

П ро припинення комунального закладу

підприємство «Ц ентр первинної медико-санітарної 
допомоги Бахм утської районної ради»

З метою  реалізації положень Концепції реформи фінансування системи 
охорони здоров'я, що схвалена розпорядженням Кабінету М іністрів України від 
ЗО листопада 2016 року №  1013-р «Про схвалення Концепції реформи 
фінансування системи охорони здоров'я» щ одо реорганізації закладів охорони 
здоров'я, керую чись пунктом 2 Прикінцевих полож ень Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я», статтями 52 та 53 
Господарського кодексу України, статтями 104, 105, 106, 107, 108 Цивільного 
кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», районна рада

В И РІШ И Л А :

1. П рипинити комунальний заклад «Бахмутський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги» (далі -  Заклад), ідентифікаційний код 
37927092, м ісцезнаходження: будинок 5, вулиця Ш кільна, селище Опитне, 
Бахмутський район, Д онецька область, 84571, в результаті реорганізації 
ш ляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Центр 
первинної медико-санітарної" допомоги Бахмутської районної ради» (далі -  
П ідприємство).

2. Створити комісію з реорганізації (перетворення) комунального закладу 
«Бахмутський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» у складі



«Бахмутський районний центр первинної м едико-санітарної допомоги».
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3. В становити  строк заявления кредиторами своїх вимог до Закладу два 
місяці з дня оприлю днення повідомлення про р іш ення щ одо припинення
Закладу.

Вимоги кредиторів до Закладу пред'являються протягом установленого 
строку у письмовій  формі.

К ож на окрема вимога кредитора розглядається, після чого приймається 
в ідповідне р іш ення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня 
отримання Закладом  відповідної вимоги кредитора.

4. Комісії з реорганізації (перетворення) (Петриченко):
4.1. П ротягом  трьох робочих днів з дати прийняття цього ріш ення 

письмово повідомити орган держ авної реєстрації про рішення щодо 
припинення Закладу.

4.2. П ротягом  двох місяців з дня прийняття цього ріш ення відповідно до 
законодавства України провести інвентаризацію  основних засобів і 
необоротних м атеріальних активів та іншого окремого індивідуально 
визначеного майна, що перебуває в оперативному управлінні, на балансі 
Закладу, а також  залиш ків  на рахунках та зо б о в ’язань.

4.3. П ісля закінчення строку п р е д ’явлення вимог кредиторами та 
задоволення чи в ідхилення цих вимог скласти проект передавального акту 
нерухомого, рухом ого та іншого окремого індивідуально визначеного майна і 
надати на затвердж ення Бахмутській районній раді у строк, не пізніше ніж за 
місяць до такого затвердження.

4.4. П ісля закріплення Бахмутською  районною  радою  на праві 
оперативного управління за комунальним некомерційним підприємством 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Бахмутської районної ради» 
основних засобів і необоротних матеріальних активів та іншого окремого 
індивідуально визначеного майна, а також  залиш ків на рахунках та зобов’язань 
згідно затвердж еного Бахмутською  районною  радою передавального акту, 
здійснити їх передачу на баланс комунального некомерційного підприємст1 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Бахмутської районної ради».

4.5. У строк, не пізніше ніж за місяць до розгляду Бахмутською  
районною  радою  розробити та надати на затвердж ення проект Статуту 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 
санітарної допом оги  Бахмутської районної ради».

4.6. У разі необхідності, зміну істотних умов праці, скорочення 
чисельності або ш тату працівників здійснити згідно д ію чого законодавства 
України.

4.7. У м ісячний строк з дня прийняття цього рішення розробити та
надати н а  затвердж ення Бахмутської районної ради ш татний розпис
комуна^ї|ор<4ЬОн^% мерційного підприємства «Центр первинної медико- 
с а н і Б а х м у т с ь к о ї  районної ради» на 201 8 рік.

’ Здійснитио\\інші, передбачені чинним законодавством України, 
заходи щ одо ітрйпиііеніїя Закладу внаслідок реорганізації ш ляхом перетворення 
йог^ ^Цщйриємспв^-^ //

Згідно з ор^иЦ докй
Нач. оргвідДіяЦ’’ .  УА. Корсуп
26.04.2018
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5. У повноваж ити Бахмутську районну держ авну адміністрацію  Донецької 
області (Єрохіна) внести на розгляд Бахмутської районної ради пропозиції у 
формі проекту ріш ення щ одо створення нового комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бахмутської 
районної ради» в результаті реорганізації ш ляхом перетворення, затвердження 
його Статуту, передавального акту та інш их питань, що передбачені 
законодавством У країни при створенні ю ридичної особи в результаті 
реорганізації ш ляхом  перетворення.

6. Контроль за виконанням цього ріш ення покласти на постійну комісію  з 
питань комунальної власності, ж итлово-комунального господарства і 
промисловості (Колісніченко), постійну комісію  з питань соціальної політики 
(Івченко).
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Голова районної ради Є.Ю. Пластун



.121Д одаток
до ріш ення районної ради

Склад комісії
з реорганізації (перетворення) комунального закладу «Бахмутський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Петриченко А ндрій 
Володимирович (2905700058)

головний лікар Комунального закладу 
«Бахмутський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги», голова 
комісії;

Алеко Я на М иколаївна 
(2754518305)

виконуючий о б о в ’язки начальника відділу 
охорони здоров’я райдержадміністрацМ р 
секретар комісії (за узгодженням).

Члени комісії:

Бойченко Л ю дм ила 
В олодимирівна (2607615649)

Бондаренко
Лю бов Іванівна (2360012085)

депутат районної ради;

начальник фінансового управління 
райдерж адміністрації (за узгодженням);

Бубликова Л ю бов Павлівна 
(2325606563)

начальник відділу з питань комунальної 
власності і регулю ванню  земельних відност 
виконавчого апарату районної ради;

Бурлаченко Олена 
Анатоліївна (2440909685)

головний бухгалтер Комунального закладу 
«Бахмутський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги»;

Зінченко Ольга М иколаївна 
(2831300365)

заступник головного лікаря з медичного 
обслуговування населення Комунального 
закладу «Бахмутський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги»;

Яковлева Лоліта Леонідівна 
(3035703960)

З г ід н о  з оригіналом . 

Н а ч . о р г в ід д іл у  
26.04.2018 л.

Г . 1. К о р с у н

ю рисконсульт Комунального закладу 
«Бахмутський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги».


